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PE MARILE TRASEE

Pentru cel de al treilea an 
de învățămînt agrozootehnic 
de masă, Editura agro-silvică 
a pregătit din timp, manualele 
necesare. Se tipăresc pentru 
colectiviștii care urmează a- 
ceste cursuri manuale necesare 
cercurilor din toate ramurile: 
cultura plantelor de cîmp, 
creșterea animalelor, pomicul
tura, legumicultura, viticultură 
și mecanizare. Au ieșit de sub 
tipar sau sînt în lucru 8 titluri

noi și 7 reeditări într-un tiraj 
total de 543 000 exemplare.

Elaborate de cadre de spe
cialitate cu o înaltă calificare, 
din învățămînt, institute de 
cercetări și din producție, ma
nualele au fost îmbogățite cu 
noi date științifice. Ele apar 
în condiții grafice superioare 
și sînt bogat ilustrate, unele 
editate în două culori. Toate 
manualele sînt legate în vini
lin.

Pregătiri pentru noul an

forestier
BAIA MARE. — în unitățile 

aparținînd direcției regionale 
a economiei forestiere — Ma
ramureș se fac lucrări menite 
să asigure condiții bune de 
lucru muncitorilor și valorifi
carea superioară a masei lem
noase în viitorul an forestier, 
în 8 parchete au fost con
struite noi cabine dormitor, 
iar în pădurile din raza între
prinderilor forestiere Baia 
Mare, Satu Mare, Sighet, Vi-

șeu, s-au dat în folosință peste 
20 km drumuri auto. Conco
mitent, parcul de utilaje me
canizate s-a îmbogățit cu încă 
3 funiculare și 25 tractoare 
pentru transportul materialu
lui lemnos, au intrat în func
țiune noi mașini de încărcat, 
s-au executat lucrări care per
mit începerea exploatării lem
nului în alte 60 de parchete 
cu un volum de peste 160 000 
mc masă lemnoasă.

ÎNAINTE de termen

ALE ÎNTRECERII

SOCIALISTE
Din agenda succeselor

• PLOIEȘTI. — Colectivele 
de muncă din uzinele chimice 
ale regiunii Ploiești au produs 
peste plan de la începutul anu
lui și pînă acum detergenți, mase 
plastice, anvelope auto-moto 
pentru tractor, îngrășăminte chi
mice și alte produse în valoare 
de aproape 18 milioane lei. La un 
mare număr de produse a fost 
îndeplinit de pe acum angaja
mentul luat pînă la sfîrșitul anu
lui.

S-au obținut realizări însemna
te și în sporirea randamentelor 
de produse. Față de 1959, indus
tria chimică a regiunii obține în 
prezent cu 200 mai multe sorti
mente cu caracteristici tehnice 
superioare apreciate în țară și 
peste hotare.

plinit, iar cel la producția marfă 
a fost depășit cu aproape 
850 000 lei. Acest succes se dato- 
rește în primul find introducerii 
în unele întreprinderi a unor noi 
mașini moderne de mare randa
ment.

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — Ieri, 
la Casa agronomului din Timi
șoara a început un curs de in
struire a laboranților de la 
bazele de recepție din regiunea 
Banat în vederea recepționă- 
rii în bune condiții a produc
ției de porumb din acest an. 
Cursul se desfășoară timp de 
10 zile. Instruirea participanți- 
lor care se face prin lecții teo
retice și prin lucrări practice 
la diferite unități din regiune, 
este făcută de ingineri specia
liști și de către cadre didactice 
de specialitate de la Institutul 
agronomic din Timișoara.

(Agerpres)

în orașul Galați au fost date 
înainte de termen o școală cu 16 
săli de clasă, două cămine stu
dențești cu 320 de locuri, pre-

cum și 250 de apartamente. 
Alte zeci de apartamente au fost 
date pentru recepție.

, (Agerpres)

leii, pe stadionul „Republicii" din Capitală, s-a deschis

A XXIII-a ediție a Jocurilor
Balcanice de atletism

• SUCEAVA. — Angajamen
tul anual de a depăși planul la 
producția globală cu peste 
3 800 000 lei luat de către între
prinderile industriale din regiu
nea Suceava este aproape tnde-

de 
de 
sînt in-

• PITEȘTI. — Reducerea 
consumului specific de energie 
electrică constituie unul din 
obiectivele de seamă ale întrece
rii colectivelor de muncă din in
dustria petroliferă argeșeană. Pe
troliștii din schela Ciurești, de 
pildă, folosind la extracția țițeiu
lui pompe sumersibile de fund 
au reușit ca o dată cu sporirea 
producției să reducă consumul 
specific de energie electrică cu 
aproape 58 la sută. Pentru evi
tarea pierderilor de energie, în 
peste 80 la sută din totalul sta
țiilor de transformare existente în 
schelele Trustului de extracție 
Argeș au fost montați condensa
tori electrostatici.

★

li 1 130 tone 
și 63 047 tone 
tă peste plan 
scrise de la începutul 
anului și pînă acum pe 
graficele întrecerii so
cialiste a siăeiurgiști- 
lor patriei. Producția 
de fontă realizată în 
această perioadă este 
mai mare decît pro
ducția întregului an 
1961, iar cea de oțel 
— aproape egală cu 
producția anului 1960.
Cele mai mari canti
tăți de oțel și fontă 

peste plan le-au obținut

otel 
ion-

siderurgiștii 
reni și cei 
șița. La oțelăriile Hu
nedoarei, de exemplu, 
prin aplicarea unor noi 
metode de reparare și 
întreținere la cald a 
vetrelor cuptoarelor, 
indicii de utilizare au 
crescut în acest an cu 
aproape 400 kg. oțel pe 
mp de vatră și zi ca
lendaristică. La rîndul 
lor. Jurnaliștii reșițeni 
au obținut anul acesta 
prin creșterea propor
ției de aglomerat în 
încărcătură și ridico

hunedo- 
de la Re-

rea temperaturii aeru
lui insuilat în furnale, 
1,142 tone fontă! mc 
zi, față de 1.063 tone 
pe mc zi, cit s-a rea
lizat în medie anul 
trecut, iar oțelarij au 
scurtat durata medie 
de elaborare a șarjelor 
cu 20 de minute;

Succese însemnate 
în creșterea produc
ției de oțel și fonta 
au obținut anul aces
ta și siderurgiștii de 
la „Industria sîrmei" 
Cîmpia Turzii și „Oțe
lul ~ “Roșu".

(Agerpres)

Prin mica

Hărnicia și priceperea 
celor trei tineri pe care-i 
vedeți în fotografiile de 
mai sus i-au adus repede 
în rîndul evidențiaților 
în întrecerea socialistă. 
ELISABETA TESLER de 
la Uzinele textile „30 De
cembrie"-Arad, NICO-
LAE CRĂCIUN de la U- 
zinele „Electroputere“- 
Craiova și GHEORGHE 
MANCIU de la Uzina 
mecanică de utilaj chimic 
din București sînt de a- 
ceea stimați și iubiți de 
colectivul în care lu

crează.

forturile depuse de 
colectivul de muncă 
al uzinei noastre în 
perioada care a tre- 

' cut din acest an, au 
ț fost îndreptate spre 
îndeplinirea exem

plară a tuturor indicatorilor de 
plan și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Rezulta
tul activității entuziaste a mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, desfășurată sub perma
nenta conducere și îndrumare a 
comitetului de partid, este con
cludent. Planul producției globa
le a fost astfel îndeplinit pe 8 
luni în proporție de 102,6 la 
sută, iar al producției marfă în 
proporție de 101,2 la suta. în 
această perioadă, colectivul uzi
nei a dat peste plan aproape 
1 200 tone de laminate. Au fost, 
de asemenea, realizați în 7 luni 
3 700 000 lei economii la prețul 
de cost și 3 600 000 lei beneficii. 
Măsurile luate pentru asigurarea 
îndeplinirii angajamentelor au 
cuprins, ca obiective principale 
executarea a numeroase și multi-

Foto: V. RANGA

pentru cucerirea unor performanțe de valoare internațională.

In- fotografie,-aspect de~ la festivitatea de deschidere.

Ieri, pe stadionul „Republicii din Capitală, a fost inaugu

rată cea de-a XXIII-a ediție a jocurilor balcanice de atle

tism. Mii de spectatori au aplaudat îndelung lupta entuziastă

sută productivitate
peste

ple lucrări de mică mecanizare. 
Era și firesc să procedăm astfel 
deoarece mica mecanizare consti
tuie un mijloc important de creș
tere a productivității muncii. Mai 
mult, urmînd să executăm lucrări 
de mică mecanizare peste tot 
acolo unde acest lucru se cerea 
și era posibil, noi am avut în ve
dere și faptul că aceasta duce la 
o ușurare substanțială a eforturi
lor muncitorilor, la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor lor de lu
cru.

în acest an 
documentații 
crări de mica 
ror valoare se 
1 200 000 lei.

Una din realizările de seamă 
ale colectivului nostru o consti
tuie mecanizarea alimentării ma
șinilor de zincat, operație care

au fost întocmite 
și au început lu- 
mecanizare. a că- 
estimează la peste

se efectua pînă de curînd ma
nual, necesitînd un mare efort 
fizic. De asemenea, operațiile de 
„apretâre" a tablei la foarfecile 
ghilotină care se făceau manual 
se fac acum cu ajutorul unor 
foarfeci cu discuri. Mecanizată în 
proporție importantă, cu ajutorul 
foarfecilor respective se execută 
acum atît ajustarea longitudinală 
cit și transversală a tablelor. 
Efectul a fost neașteptat de bun. 
La laminorul II acest fapt a per
mis ca un număr de 6 munci
tori să fie redistribuiți în alte 
locuri de munca. Numai mecani
zarea acestei operații — împreu
nă cu economiile de metal reali
zate, conduce la economii totale 
in valoare de peste 400 000 lei 
pe an. Eforturile noastre sînt 
acum îndreptate spre extinderea 
și la celelalte laminoare a proce-

/leului de apretare a tablei cu a- 
jutorul foarfecilor cu discuri. 
Cînd acest lucru va fi pus în 
practică, valoarea economiilor 
realizate va depăși suma de 1,5 
milioane lei.

O altă realizare pe linia micii 
mecanizări a constituit-o ream- 
plasarea mașinilor de balotat dc- 
șeurile de tablă, alături de me
canizarea operațiilor de încărca- 
re-descărcare. Aceste măsuri au 
avut drept rezultat îmbunătăți
rea fluxului tehnologic în ceea ce 
privește balotarea resturilor de 
tablă rezultate din fabricație. In 
același timp, vor putea fi econo
misiți, 150 000 lei pe an.

Unul dintre cele mai grele 
locuri de muncă din uzină, care 
necesita un mare efort fizic, era 
la dublarea tablei. Mecanizarea 
unor asemenea lucrări devenise o 
necesitate. Mai multe colective de

ȘTEFAN PÎNZARU
— inginer-șef — 

Laminorul de tablă — Calați

(Continuare în pag. a IV-a)

Lumea sălilor

Stația de pompare de pe Dunăre 
giunea București, folosită la

a G.A.S. 
irigarea

„Dunărea" re- 
culturilor.

|i cum cîțiva ani, cu 
FI un prilej oarecare, 
j| am vizitat școala 
M la care învățasem 
|| primele clase de 
II' liceu. Știam că lo

calul a rămas ace
lași, că nu s-au petrecut, din 
punct de vedere al cadrului 
general, schimbări prea mari. 
Nu era altă școală, asta era, 
aici îmi petrecusem anii copi
lăriei, și trebuie să spun că mă 
bucuram să recunosc cît mai 
multe din lucrurile acelea 
vechi și uitate.

Ceea ce am sesizat atunci, la 
acea vizită întîmplătoare în 
școală (și am observat lucrul 
acela în treacăt, fără să mă 
gîndesc la semnificația lui) a 
fost lipsa așa-zisului „pedagog" 
de pe vremuri, un ins fără nici 
o legătură cu știința pedagogi
că sau cu oricare altă știință, 
dar care juca în viața noastră 
de elevi rolul principal. Pe să
lile liceului copilăriei mele, 
nuiaua pedagogului nu avea 
umbră, iar uneori nici nu putea 
fi văzută. Ea apăsa însă ca o 
dungă neagră — ca un mare 
semn minus tras cu tuș — pes
te puținele lumini ale vieții 
noastre de școlari din timp de

război. Nu m-am gîndit atunci, 
în timpul vizitei, dar aveam să 
mă gîndesc mai tîrziu (intrînd 
în lumea sălilor de clasă nu ca 
vizitator ci privindu-i pe elevi 
altfel, de la catedră) că trans
formarea uluitoare care s-a 
petrecut în viața acestei lumi 
se leagă foarte strîns și foarte 
direct și de lipsa acelui mare 
semn minus. Da, lumea sălilor 
de clasă s-a lărgit — și asta 
chiar și în sensul cel mai pro
priu : numai în ultimii trei ani 
s-au clădit peste 15 000 de noi 
săli de clasă. Da, lumea sălilor 
de clasă a devenit plină de lu
mină : au fost gonite fantasmele 
misticismului, ale obscurantis
mului. Da, sînt, în școlile de 
toate gradele, peste 4 milioane 
de elevi (față de 1 600 000 cîți e- 
ram pe atunci) și acești elevi, 
datorită grijii părintești a parti
dului, învață gratuit în clase 
vaste, primesc — cei din clasele 
1—VIII, manuale, de asemenea, 
gratuite, pleacă în excursii, vi
zitează palate ale pionierilor, 
visează fără grija zilei de mîi
ne. Oglinda în care se zfiresc 
împlinite toate aceste transfor
mări revoluționare nu poate ii 
decît una singură: fețele ele-

vilor. Altele, cu totul altele 
decît cele ale colegilor mei. 
dintr-o școală a cărei esență 
se putea concentra într-un sin
gur sentiment — iar acest sen
timent nu mai există: din lu
mea sălilor de clasă a dispărut 
pentru totdeauna Frica.

Și sub cîte chipuri nu ne a- 
părea, în cîte feluri știa să ne 
lovească1 Era frica de a nu 
mai avea bani de taxă. Era ge
stul mîinii ridicate cu spaimă 
în fața ochilor („să nu mă lo
vească 1"). Și mai era groaza 
zilei de mîine : „Bine, o să în
vățăm, o să terminăm școala. 
Și-apoi ? Apoi ce urmează ?’

Toate aceste temeri multiple 
au fost înlocuite de certitudi
nile timpurlior noastre. Ce vi
sează astăzi copiii ? Aparent, 
problema este aceeași: „ce 
vom fi In realitate acest 
„ce vom fi" înseamnă cu totul 
altceva decît însemna pe a- 
tunci. Nu „ce vom fi", cu înțe
lesul de: „ce ne facem după 
terminarea școlii , ci altul, 
care ascunde întrebări cu pri
vire la meseria pe care te pre
gătești s-o practici, cu privire 
la locul unde vei munci, la o- 
mul de care-ți vei lega viața, 
întrebări pline de optimism.

Citiți în pagina a III-a a ziarului relatările repor

terilor noștri de la desfășurarea întrecerilor din 

prima zi a Balcaniadei de atletism.

TELEGRAMĂ
De pe bordul avionului, în 

drum spre R.P. Bulgaria, Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, a transmis tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consi
liului de Stat al R.P. Romine, 
următoarea telegramă:

Trecînd deasupra teritoriu
lui Republicii Populare Romî-

ne frățești, în drum spre Re
publica Populară Bulgaria, vă 
transmit dv. și poporului ro- 
mîn, în numele meu personal 
și în numele membrilor dele
gației ‘ de partid și guverna
mentale a Republicii Demo
crate Germane, un salut cor
dial și cele mai bune urări 
pentru noi succese în construc
ția socialismului.

Pe stadionul Republicii din 
Capitală, în fața a mii de specta
tori, s-a deschis vineri cea de-a 
XXIII-a ediție a Jocurilor Balca
nice de atletism, la care participă 
echipele reprezentative ale R. P. 
Albania, R.P. Bulgaria, Greciei, 
R.S.F. Iugoslavia, Turciei și R.P. ; 
Romîne.

în tribuna oficială erau pre- 
zenți membri ai Comitetului de 
onoare care patronează Jocurile 
Balcanice de la București.

Au participat, de asemenea, la 
festivitate, reprezentanți ai misiu
nilor diplomatice ale țărilor bal
canice și alți invitați. i

La ora 16,45, trompeții anunță 
începerea festivității de deschi
dere. în acordurile unui marș 
sportiv, pe pista stadionului intră 
coloana sportivilor, precedată de 
un grup de tinere îmbrăcate în 
costume naționale romînești.

Primiți cu puternice aplauze 
de spectatori, prin fața tribune
lor defilează sportivi albanezi, 
bulgari, greci, iugoslavi, turci și 
romîni. Timp de trei zile, ei vor 
concura aici pentru cucerirea ti
tlurilor de campioni balcanici la 
35 de probe atletice. Echipele se 
aliniază pe gazonul stadionului. 
Un tînăr sportiv înalță steagul 
tradițional al Balcaniadelor de 
atletism, iar atletul romîn Șer- 
ban Ciochină rostește jurămîntul 
participanților la jocuri.

Fanfara intonează imnurile de 
stat ale țărilor participante și în 
același timp se ridică drapelele 
celor 6 țări balcanice.

în numele tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, preșe
dintele Comitetului de onoare al 
Jocurilor Balcanice de la Bucu
rești, în numele Comisiei de or
ganizare a celei de-a XXIII-a 
Balcaniade de atletism, tov. Aurel 
Duma, președintele Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, adresează 
un călduros salut sportivilor ve- 
niți să se întreacă pe stadionul 
Republicii din capitala Romîniei.

Subliniind faptul că Jocurile 
Balcanice constituie un folositor 
schimb de experiență, un mijloc 
de întărire a colaborării și priete
niei dintre popoarele țărilor bal
canice, tovarășul Aurel Duma 
a urat mult succes tuturor concu- 
renților și a declarat deschisă cea 
de-a XXIII-a ediție a Balcaniadei 
de atletism.

Sportivii părăsesc stadionul, 
aclamați de public, în timp ce o 
parte din concurenți sînt gata 
pentru primele starturi ale aces
tei mari competiții atletice.

(Agerpres)

elevilor,

de

a-
Li
o-

de clasă
Altele sînt fețele 

alții sînt și elevii. Am predat 
timp de aproape trei ani la o 
școală medie serală din regiu
nea Argeș. Elevi erau sondorii 
care lucrau la schela petrolife
ră din localitate. Ieșeau din 
schimb la ora 4, iar cu o oră 
mai tîrziu se aflau în curtea 
școlii. Ceea ce nu puteam să 
înțeleg este cum reușeau oa
menii aceștia ca, la numai o 
oră după ce-și terminau mun
ca, deși nu aveau cînd să mai 
treacă pe la casele lor, să vină 
la școală cu pantalonii căleați 
și cu cămășile albe. Mi s-a pă
rut că recunosc la ei un fel 
pudoare nobilă. Erau obosiți 
și oboseala de pe fețe nu 
veau cum să și-o ascundă, 
se părea însă nepotrivit ca 
boseala aceasta să se oglin
dească și pe hainele lor. Mă
car ele trebuiau să fie odihnite 
și proaspete. Era un omagiu 
pe care sondorii îl aduceau lu
mii sălilor de clasă.

Nu e vorba numai de respec
tul față de școală, ci și de fap
tul că oamenii de azi nu con
sideră lumea sălilor de clasă 
ca o lume aparte, ruptă de ce
lelalte. Ei gîndesc asupra aces-

tei lumi și o înțeleg în adinei- 
me, și o stimează și apreciază.

Am cunoscut numeroși pro
fesori și învățători care meri
tau în cel mai înalt grad stimă 
și prețuire. N-am să-1 pot uita pe 
directorul școlii din Cojocaru, 
unde am fost cîtva timp profe
sor. Iși iubea cu atîta pasiune 
munca, îneît trecea foarte ade
sea limita care desparte un e- 
iort normal de exagerare. Din 
nerăbdarea de a înlătura orice 
deficiență, cit de măruntă, cit 
de neînsemnată, ivită în des
fășurarea procesului educativ, 
nu era dispus să aștepte, cum 
s-ar fi cuvenit, ca neajunsul 
respectiv să dispară pe calea 
cea mai firească, ci intervenea 
direct, oiensiv, prea grăbit 
poate, dar întotdeauna pur- 
tînd pe chip acea frumusețe cu 
totul deosebită pe care ți-o dă 
dăruirea totală față de munca 
la. L-am văzut adesea cocoțat 
pe acoperișul școlii, reparînd 
cine știe ce defecțiune neîn
semnată ; l-am văzut alergînd 
singur, pe bicicletă, către oră
șelul reședință de raion, pentru

FLORIN MUGUR

(Continuare în pag. a IV-a)

La cules de struguri în podgo
ria Panciu din regiunea Galați.

Foto : AGERPRES



„Progresul"-Brăila —- o uzină într-un parc... Iar una din aleile parcului este destinată frun
tașilor și evidențiaților în întrecerea socialista.

Foto: N. STELORIAN

Se poate învăța 
mai mult

Solemnitatea Tnmînării Ordinului 
„Steaua Republicii Populare Romîne** 

clasa I acad prof. dr.

Și-p acest an secțiile combina
tului siderurgic din Hunedoara 
au devenit, pentru un timp, ve
ritabile amfiteatre universitare. 
Viitori siderurgiști, metalurgiști, 
ohîmiști, constructori de utilaje 
160 de studenți de la institutele 
politehnice din București și Bra
șov, au dobîndit aici, de-a lungul 
săptămînilor de practică, noi Și 
prețioase cunoștințe. Despre ac
tivitatea studenților în combinat, 
despre organizarea și desfășura
rea practicii, despre rezultatele 
obținute se pot spune desigur 
multe lucruri. Dat fiind rostul 
acestor concluzii — acela de a 
sintetiza o parte din experiența 
acumulată — în cele ce urmează 
reținem doar cîteva observații 
din care se pot desprinde învă
țăminte prețioase pentru organi
zarea viitoare a practicii.

Ing. TRAIAN CHEORCHIT* 
șeful cabinetului tehnic, res

ponsabil cu practica în C.S.H,
Ca unul dintre cei care au ur

mărit îndeaproape activitatea 
celor 160 de studenți pot spune 
că un bilanț, fie el și sumar ăl 
practicii desfășurate în acest an, 
arata pe lîngă multe luoruri bune 
și destule neajunsuri. Unul dintro 
ele, provenind dintr-o anume con
cepție de Organizare a practicii. 
Iată despre ce este vorba: Practi
că Studenților brașoveni, de pildă, 
s-a desfășurat astfel: 2 zile la coc- 
serie, 3 zile la bluming, 3 zile la 
laminorul 650, 2 zile la laminorul 
800, 2 zile la semifabricate și așa 
mai departe. E adevărat, ei n-au 
stat la Hunedoara decît vreo 15 
zile, dar la fel a fost organizată 
și practica studenților bucureș- 
teni, a metalurgiștilor și siderur- 
giștilor. Deși era vorba de stu
denți în anul IV care peste un 
an vor fi ingineri, practica lor a 
avut caracterul unei simple ex
cursii, ale unei plimbări prin toate 
secțiile combinatului. Este oare 
eficient un asemenea mod de or
ganizare a practicii? Experiența 
arată că nu și, după cîte știu, a- 
cest aspect negativ a fost criticat 
an de an. De ce totuși, Ia întoc
mirea programelor, institutele ne
glijează acest lucru ?

Cred că o perioadă de informa
re generală — de cîteva zile —e 
necesară și pentru anul IV (chiar 
numai pentru a cunoaște ce s-a 
făcut nou de ia practica prece
dentă), dar după o asemenea pe
rioadă trebuie sa urmeze neapă
rat stabilizarea studenților la a- 
numite secții, la anumite locuri 
de muncă. Numai această stabili
zare va putea perminte studenți
lor să rețină ceva, să studieze, să 
aprofundeze, să se specializeze. 
La aceasta s-ar mai adăuga avan
tajul că, făcînd practică un timp 
mai îndelungat într-o secție, stu
denții pot fi mai bine îndrumați, 
atît de cadrele institutului cît și 
de cei care lucrează în producție.

Ing .MIHAI GRIGORE — șe
ful seefiei O.S.M. 1

în programa de practică

Recent, la Craiova și Bacău 
au apărut două reviste de 
cultură „Ramuri*4 și „Ate
neul ", sub egida comitetelor 
regionale de cultură și artă. 
Momente importante șl edifi
catoare pentru creșterea for
țelor creatoare în aceste lo
calități. Menite să consemne
ze aceeași îmbucurătoare a- 
firmare a talentelor locale, 
culegerile ce au apărut în ul
timul timp (două — „Pagini 
dunărene** și „Dimineață de 
august" — la Galați și, una, 
— „Oltenia literară** — la 
Craiova, alcătuite sub îngri
jirea lui Nelu Oancea și, res
pectiv, Ion Rusu-Șirianu) se 
relevă printr-o calitate a tex
telor superioară celor cuprin
se în aparițiile precedente, 
prin conținutul mai cuprin
zător al lucrărilor.

Culegerile gălățene Impun 
cu evidență lectorului imagi
nea unei efervescențe crea
toare, unor clarificări în ce 
privește mijloacele poetice din 
partea cîtorva dintre semna
tari șl, totodată, aduc în lumi
nă nume noi ce anunță mai 
mult decît un simplu debut în
tâmplător. Remarcabilă în „Pa
gini dunărene*4 ni se pare șl 
preocuparea de a da culegerii 
un cît mai apropiat profil de 
revistă. In sumar, consemnăm, 
astfel, pe lîngă poezii — care 
constituie punctul forte — și 
reportaje, schițe și povestiri, 
materiale de evocare a trecu
tului cultural al orașului Ga
lați, articole șl recenzii des
pre activitatea artistică a 

s-a prevăzut ca la oțelă- 
rie studenții „să urmărească 
elaborarea unei șarje**. Aparent 
programa a fost respectată. In 
cele trei zile cît au stat în oțelă- 
rie studenții au putut urmări 
toate fazele de elaborare a unei 
șarje. Participarea lor a fost însă 
doar aceea de „spectatori” și cum 
elaborarea unei șarje este un pro
ces cam îndelungat a intervenit 
uneori ți o anume plictiseală.

Părerea mea este că sarcina de 
a urmări elaborarea unei șarje 
trebuie altfel înțeleasă în cazul 
studenților din anul IV. O ase
menea activitate trebuie realizată 
de pe pozițiile viitorului specia
list, la un nivel ingineresc deci. 
Repartizați pe lîngă inginerul 
principal de schimb — nivelul 
ingineresc cel mai de jos în sec
ția noastră — și încercînd să în-

Concluzii ia încheierea 
practicii studenților

deplinească sarcinile acestuia, 
studenții ar fi putut ctștiga in
comparabil mai mult. După un 
calcul aproximativ „urmărirea- 
unei șarje în toate fazele impor
tante de elaborare a ei nu poate 
ocupi studenților, cînd privesc de 
pe poziții inginerului, mai mult 
de trei ore pe îi. în programă 
s-ar fi putut însă prevedea ana
lizarea șarjelor, de către studenți 
împreună cu ingineri, discuții 
privind modul cum a decurs 
procesul de elaborare. De aseme
nea, ar fi fost necesar ca stude: ‘ . 
să se ocupe în practică și de 
probleme privind organizarea 
procesului de producție, respec
tarea normelor tehnice, îmbună
tățirea tehnologiei de elaborare ri 
turnare — sarcini ale viitorului 

OLTENIA 
Literar

creatorilor gălățeni. Și în 
„Oltenia literară" intenția de 
diversificare este vizibilă.

în cazul craiovenilor dar, 
mai ales, al gălățer.ilor. se de
tașează din contextul culege
rilor, poeții. Acordîndu-le spa
ții mai largi ca pină acum, 
prezentîndu-i pe fiecare din
tre tinerii sau mai virstnicii 
poeți din cele două regiuni, 
cu grupaje masive și repre
zentative adeseori, se obține 
un lucru demn de relevat și 
de urmat: lectorul face cu
noștință mai exactă cu auto
rii respectivi, pătrunde in
tr-un fel în laboratorul de 
creație al fiecăruia, îi intuieș
te specificul șl preocupările 
tematice, configurînd, o schi
ță de profil literar cît de cît 
certă. Așa, de pildă, cele două 
culegeri gălățene, oferă citi
torului prilejul ca pe lîngă 
numele deja cunoscute din 
volume ale poeților Valeriu 
Gorunescu sau Grigore Hagiu 
să rețină, mai mult decît ca 
pe niște promisiuni, lucrări 
ale lui Nelu Oancea, Se
bastian Costîn, Ion Chirie, cu- 
noscuți deja din presa litera
ră dar prezentîndu-se acum 
cu poezii care atestă o matu
rizare artistică — moment 
căruia îi putem aștepta o 
fructuoasă continuare. Acestor 

inginer. în acest fel cele 7 Ore 
pe zi de muncă, ar fi fost folo
site la maximum, iar practica, cu 
un conținut evident bogat.

Asistent SOIT ILIE — Insti
tutul politehnic București

Programa de practică — pri
vită în ansamblu — pare judi
cioasă. Urmărind însă îndeaproa
pe aplicarea ei, iese în evidență 
o lâcUnă fdârte serioasa. Aceasta 
constă în aceea că programa nu 
â permis studenților, așa cum s-a 
cerut, o aprofundare a cunoștin
țelor, un studiu temeinic al pro
ducției. La întocmirea programei 
nu s-a pus accentul atît pe te
meinicia studiului, ceea ce se 
leagă de conținutul practicii, cît 
pe un criteriu neesențial — acela 
ca studenții să treacă prin toate 
secțiile.

După părerea mea, cît și a 
altor colegi care au îndrumat 
practica studenților la Hunedoa
ra, n-am fi putut vorbi de o 
pierdere, dacă ne-am fi mulțumit 
cu vizitarea în 4—5 zile a sec
țiilor care nu sînt de specialitate 
și ne-am fi oprit mai mult (cel 
puțin 10—15 zile) în secțiile de 
specialitate. Am fi avut numai de 
cîștigat Să luăm, ca exemplu, 
furnalele. Intre secții nu există 
deosebiri esențiale. Dacă stu
denții ar fi stat 15 zile la o secție, 
la furnale I, de pilda, ar fi putut 
studia bine, temeinic, ar fi reți
nut pînă in amănunt toată teh
nologia de producere a fostei- 
Trectod apoi la celelalte secții — 
doul, tre. zile ar fi putut seriza 
și deosebirile dintre un furnal și 
altul, și-ar fi îmbogățit conside
rabil cunoștințele. Și același lu
cru se poate spune și despre 
practica la oțeiării sau la lami
noare. Cred câ vor trebui să fie 
luate măsuri în această direcție, 
fimdcâ organizată in acest fel, 
practica nu a dat posibilitatea 
studenților să-și însușească tot 
ceea ce Hunedoara le-a oferit 

Culegeri literare
nume le-am adăuga încă pe 
cele ale lui Ion Panait, un tî- 
năr foarte înzestrat, după cum 
atestă versurile cuprinse în 
culegeri, pe Constantin $tir- 
bu, poet sensibil dar nu în
deajuns de limpede în ce pri
vește profunzimea și clarita
tea ideilor poetice, pe Grișa 
Gheorghei, încă tributar unor 
accente expozitive, exclamati
ve, pe Simon Ajarescu cău- 
tînd și găsind deseori pro
funzimea cu prețul cîteodată 

• OLTENIA LITERARĂ
• PAGINI DUNĂRENE
• DIMINEAȚĂ DE AUGUST
al unor locuri comune sau 
prețioase.

Am reținut din culegerile 
gălățene pe lîngă creșterile 
vizibile ale unora dintre cei 
citați mai sus, o notă genera
lă de efort spre abordarea o- 
riginală, cu mijloacele poeziei 
autentice ale unor teme di
verse. Sentimentul prezenței 
în actualitate, enunțat de Se
bastian Costin în versurile 
„Noi am trecut prin vîrste 
clădindu-le pe rînd / Dînd 
fiecărei trepte contur și exis
tența / Și-abia simțind cum

Dezidenu
La Palatul Consiliului de 

Stat al R. P. Romîne a avut 
loc vineri la amiază solemni
tatea înmînării Ordinului 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa I acad. prof, 
dr. Dezideriu Miskolczy, pen
tru merite deosebite în dome
niul științific și didactic.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățământului, Voinea 
Marinescu, ministrul sănătă
ții și prevederilor sociale, Lu
dovic Takacs, membru al Con
siliului de Stat, Gheorghe 
Pole, adjunct ăl ministrului 
afacerilor externe, academi
cienii îorgu Iordan și Ștefan 
Milcu, vicepreședinți ai Aca
demiei R. P. Romîne, Ion Ili
escu, adjunctul șefului secției 
învățămînt și sănătate a C.C. 
al P.M.R., prof. Tiberiu An- 
drasofszky, rectorul Institutu
lui de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș. A luat parte, 
de asemenea, Jeno Kuti, am
basadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
adresat sărbătoritului din

Plenara Comitetului Central 
al Crucii Roșii din R. P. Romînă

Vineri a avut loc plenara 
Comitetului Central al Crucii 
Roșii din R. P. Romînă.

La lucrările plenarei parti
cipă și dr. Ioan Sandu, ad
junct al ministrului sănătății 
șl prevederilor sociale.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Anton Moisescu, 
președintele Comitetului Cen
tral al Crucii Roții din R. P. 
Romînă.

Una dintre halele de creștere 
a găinilor pentru prăsiiă de 
la Combinatul avicol Hălchiu, 

regiunea Brașov.

Foto: AGERPRES 

timpul, prin tîmple-alunecînd 
/Ne priveghează anii în repe
de cadență", este o trăsătură 
comună a multor versuri cu
prinse în culegeri. Poeziile 
„întîlnire din august**, „Cîn- 
tec unanim", „Mă reîntorc** și 
parțial „Armonia lucrurilor" 
semnate de Sebastian Costin, 
„Dragostea țării", sugestiva 
poezie „Amintiri", delicata și 
concisa „Frumusețe" sau „Cîn- 
tecul de ce-i făcut" aparținînd 
lui Nelu Oancea, „Veșnicie",

„Grădinarii soarelui** și „Con
fesiune la miezul nopții** a- 
nunțînd versul viguros și au
tentic al lui Ion Chîric (vers 
ce Se cere încă cizelat), poe
zia „Partinitatea" de Constan
tin Știrbu, „Cîntec de înce
put** a lui Ion Panait (tribu
tar în limbaj, nu și în viziu
nea poetică lui Labiș) — ca 
să cităm cîteva — ilustrează 
succese ale creatorilor tineri 
gălățeni și rezistă lecturii și 
exigențelor criticii în bună 
măsură.

Efortul spre o poezie auten

Miskolczy
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, a Consiliului de Stat, a 
guvernului Republicii Popu
lare Romîne, și a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, felicitări călduroase 
pentru conferirea înaltei dis
tincții ca un omagiu adus înde
lungatei și rodnicei sale activi
tăți pe tărîm științific, didac
tic și al ocrotirii sănătății po
porului și a urat multă să
nătate, activitate spornică 
și de acum înainte, fericire 
personală.

A răspuns acad. prof. dr. 
Dezideriu Miskolczy, evocînd 
momentele importante din 
viața și activitatea sa. El 
a exprimat dorința de a 
se transmite tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej re
cunoștința sa fierbinte pentru 
sprijinul și onorurile de care 
a beneficiat, în decursul celor 
două decenii de muncă, urîn- 
du-i din adîncul inimii sănă
tate, multă putere de muncă 
pentru fericirea poporului 
nostru și pentru pacea în 
lume.

(Agerpres)

Au fost prezentate expuneri 
despre activitatea de educație 
și propagandă sanitară, veri
ficarea pregătirii teoretice și 
practice a grupelor și posturi
lor sanitare, unele măsuri cu 
privire la organizarea șl func
ționarea posturilor sanitare de 
Cruce Roșie.

Au urmat discuții.

(Agerpres)

I—---------------------

ZOOTEHNIȘTII

ÎNVATÂ
BACĂU (de la coresponden

tul nostru).
Pentru îmbogățirea cuno

ștințelor profesionale ale în
grijitorilor mulgători din gos
podăriile colective, consiliul a- 
gricol raional Piatra Neamț a 
organizat un curs de școlari
zare la secția din Bălănești a 
gospodăriei agricole de stat 
Girov. Prima serie de îngriji
tori mulgători a absolvit cursul 
înapoindu-se în gospodăriile 
colective unde muncesc. Lecți
ile predate de ingineri zooteh- 
niști, medici veterinari cu ex
periență s-au referit la im
portanța economică a creșterii 

tică, munca pe vers se resimt 
și în culegerea din Oltenia. 
Petre Dragu, Ilarie Hinovea- 
nu și Șina Dănciulescu (trei 
din poeții tineri olteni repre
zentativi) se prezintă, fiecare 
cu o recoltă poetică bogată și 
adesea de calitate. Am reți
nut „Mărin", „Inscripție pe 
un butoi de la Corcova", „Zbo
rul unor fluturi albi" — poe
zii semnate de Petre Dragu — 
nu însă fără sentimentul pe 
alocuri al unui discret tribut 
„meșterului Arghezi". Prin 
„Tata", dar mai ales prin poe
zia „Oglinzi paralele" Ilarie 
Hinoveanu se dovedește con
secvent cu sine, realizînd o 
poezie limpede, uneori exage- 
rînd prin tendințe explicative. 
Șina Dănciulescu, cu mici a- 
mendamente pe text, aduce o 
poezie inedită în contextul 
culegerii și adine împlîntată 
în realitățile investigate cu 
pasiune și curaj. „Drum în 
Amarădia" și „Căprioara din 
piatră" le înscriem printre iz- 
bînzile poetei.

în culegerile amintite sînt 
cuprinse firește și alte nume 
tinere ( nu ne-am referit după 
cum s-a observat, la nume de 
poeți consacrați ca Mihu Dra- 
gomir sau Eugen Constant) 
înscrise în sumar cu mai pu
ține «poezii. Unii din ei în
deamnă prin imagini izbutite 
la încredere în evoluții vii
toare. Sînt însă multe locuri

Internațional „George Enescu“
In primă audiție mondială

POEMUL ENESCIAN
„VOX MARIS“

N&*ton obișnuit ca Festivalurile 
să fie pentru noi o minunată 
„cură“ de muzică enesdana, un 
unic prilej de a aseiiltd âprdăpe 
cotidian, cele mai remarcabile 
pagini ale celor 33 opusuri ale 
marelui nostru compozitor.

De astă dată, alături de sim
foniile l-a și a Ill-a, de Simfonia 
de camera, de suitele orchestra
le, de Dixtuor, Cvartete, Rapso
dii, Sonate, Cinteccle pe versuri 
de Clement Marot, — Festiva
lul a inclus în programele sale, 
prima audiție' mondială a uneia 
din sclipitoarele nestemate enes
ciene — Poemul pentru orchestră 
și cor „Vox maris”.

S-a crezut multă vreme că 
„Vox maris” este o lucrare neter
minată, cu toate că a fost scrisă 
în 1951 și poartă numărul de 
ppuS‘31. Enescu a scris sub titlul 
ei cuvintele „în pregătire”. Cu 
probitatea, cu exigența sa cu to
tul deosebite, Enescu voia să 
mal revadă cîteva dintre indica
țiile metronomic?, voia cum s-ar 
spune s-o treacă „pe curat”, șl 
din păcate pînă la sfîrșitul vieții 
n-a mal avut răgazul necesar.

Studiind cele 70 de pagini ale 
manuscrisului, comentatorii ope
rei enesciene s-au găsit, după în
delungate cercetări, în fața unei 
opere finite, Care „consumă” în
treg programul literar cuprinzînd 
de cele mai multe Ori chiar și 
ultime indicații de interpretare.

Programînd noul opus, orches

taurinelor, la modul de prepa
re și pregătire a nutrețurilor 
în hrana vacilor, la factorii 
care influențează producția de 
lapte etc. De remarcat că lec
țiile teoretice au fost comple
tate cu vizite la sectoarele zo
otehnice de la secția Piatra 
Neamț a gospodăriei agricole 
de stat Girov și de la G.A.C. 
Dobreni, unde cursanții au a- 
sistat la aplicarea în practică 
a celor învățate în cursul lec
țiilor. De curînd, gospodăriile 
agricole colective din raion au 
trimis să frecventeze acest 
curs a doua serie de îngrijitori 
mulgători.

comune și asimilări grăbite. O 
analiză în ședințele cercurilor 
literare respective, realizată 
cu ajutorul unor critici compe- 
tenți de la reviste centrale, 
ar fi, credem, de un real fo
los și o inițiativă, în această 
direcție, din partea comisiei 
de îndrumare ar fi, fără în
doială; bine venită. Lucrul a- 
cesta s-ar putea face și cu 
proza cuprinsă în culegeri, 
domeniu în care succesele 
sînt mai puține. O contribuție 
și-ar putea-o aduce și publi
cațiile de specialitate ocupîn- 
du-se mai pe larg decît pînă 
acum, de aceste culegeri. Mo
mentul impune un ajutor mal 
calificat și mai amplu celor 
care cu entuziasm alcătuiesc 
asemenea culegeri binevenite. 
La proză — ca să revenim — 
în afara lucrărilor cuprinse 
sub semnăturile lui Nicolae 
Velea, Ilie Tănăsache, Manole 
Auneanu și parțial Petre 
Stoenescu, (dar și acestea ne
depășind un anume nivel) am 
reținut schițele lui Dumitru 
Matală, care observă atent 
viața, dovedind, în același 
timp, preocupare pentru 
acuratețea stilului. încolo, 
lucrări pe jumătate confecțio
nate după tipare cunoscute, 
pe jumătate idilice și negli
jente ca stil.

Am dorit în rîndurile de 
față, doar să consemnăm a- 
ceste culegeri, ce atestă, cum 
spuneam la început, o creștere 
față de cele precedente și să 
propunem cîteva sugestii a că
ror împlinire ar avea, credem, 
menirea unui ajutor necesar 
și eficient.

NICOLAE DRAGOȘ 

tra Radioteleviziunii și tinărul ei 
dirijor Iosif Conta, au dăruit pa
trimoniului muzical, artei romi- 
nășii o operă profund reprezen
tativă pentru creația enesciană. 

împărtășind în 1950 biografu
lui său, muzicologul Bernard 
Gavotty, programul poemului 
(„scenariul’* cum îl numea el), 
Enescu spunea că s-a gîndit la 
acest poem mai bine de 15 ani. 
Trebuie să căutăm, deci primele 
începuturi ale poemului în anii 
premierei pariziene a Oedipului.

Problematica poemului (o ade
vărată dramă muzicală despre 
frumusețea morală a unui mari
nar care înfruntă într-o supremă 
încleștare stihiile mării, despre 
forța omului care nu rămîne pa
siv în fața vicisitudinilor vieții, 
care se jertfește pentru viața se
menilor săi), ește, după cum ve
deți, apropiată tragediei lirice 
„Oedip“, tematicii multora dintre 
lucrările enesciene.

Iosif Conta s-a dovedit și de 
astă dată un șef de orchestră de 
talent care știe nu numai. Să îm
prospăteze programele concertelor 
noastre dar știe să muncească cu 
atenție, cu migala pentru a asi
gura primelor sale audiții inter
pretări de înaltă ținută.

Auditorii din Sala Palatului au 
avut în Concertul Radioteleviziu
nii (care a mai cuprins Simfo- 
nietta de Ion Dumitrescu, Suita 
de balet „Sărbătoarea Primăverii" 
de Stravinsky și Concertul de 
violoncel de Haydn) nu numai 
revelația unei inedite audiții e- 
nesciene, ci și bucuria întâlnirii cu 
unul din cei mai mari artiști ai 
lumii — violoncelistul Gaspar 
Cassado.

IOSIF SAVA

Sosirea în Capitală a Baletului Teatrului 
Mare Academic de Stat al U. R.S.S.

Vineri la amiază a sosit în 
Capitală Baletul Teatrului 
Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S., condus de M. Ana- 
stasiev, director adjunct al 
teatrului, și I. Grigorovici, con
ducător artistic, care între
prinde un turneu în țara noa
stră.
In cadrul Festivalului „Geor

Lista concurenților admiți la etapa ll-a
Vineri s-a încheiat prima 

etapă a Concursului la secția 
de vioară. In ultima serie au 
fost audiați concurenții Clau
dio Laurita (Italia), Ildiko 
Adorjani (R. P, Ungară), Esz- 
ter Boda (R. P. Ungară), 
Gyorgy Homoky (R. P. Un
gară).

Iată lista concurenților ad- 
miți la etapa Il-a, în ordinea 
prezentării lor în fața juriu
lui :

Alexandr Andreevici Melni
kov (U.R.S.S.), Paul Zukofski 
(S.U.A.), Ladislau Kiss (R. P.

In prima zi a celei de a doua etape 
vom putea asculta

Astăzi, în prima zi a celei de a 
doua etape vom putea asculta la 
Ateneul R.P.R., începînd de la 
orele 9 pe pianiștii Th. Paraschi- 
vescu, S. Carbonel, V. Ogarkov, 
G. Amiraș, Lin-Ling, iar în Sala

CINEMATOGRAFE
Ciociara : Patria (9; 11,30; 14; 

16,30; 19; 21,15). Dragoste la
zero grade: la Cinematograful 
Republica (8,30; 10,30; 12,30;

14.30 16,30; 18,45; 21,15). Bra
țul nedrept al legii: Luceafărul 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Grivița (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Grădina „Doina" (str. Doamnei 
nr. 9 —• orele 19,30), Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești — orele
19,30).  Moral '63 : Carpați (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 20),
București (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21),
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Arenele Libertății 
(str. J1 Iunie orele 20) Sta
dionul „Dinamo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 19,30). Falsifi
catorul : Capitol (9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — la 
grădină orele 19,30), Bucegi (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30 — la
grădină orele 19,30), Arta (16; 
18,15; 20,30). Banda de lași î
Festival (9$ 11; 13; 15; 17; 19; 
21 — la grădină — Pasajul „Efo
rie" orele 19,45), înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30),
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30 — la grădină orele 19,15).
Sechestratul din Altona s Victo
ria (9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 
21), Grădina „Progresul" (str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20), Adesgo 
(15.30; 18; 20,30). Bărbații i Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30), Floreasca (16;
18,15; 20,30), Cotroceni (15; 17; 
19; 21). Cei șapte magnifici — 
cinemascop: Lumina (9,30; 12,15; 
15; 18; 20,45). Comisarul! Union 
(16; 18,15; 20,30). Program pen
tru copii (orele 10 dimineața): 
Doina. Singurătatea alergătoru
lui de cursă lungă ; Doina (11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), To
mis (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 
— la grădină orele 19,30), Dru
mul Sării (15; 17,30; 20). Gala
pagos : Giulești (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20), Moșilor (15,30; 18 —

Interviul nostru
cu MARK REISEN
încă din primele ore ala dimi

neți’, Mark Re i sen coboară din a- 
partamemul său de la „Athenee 
Palace" și, împreună cu soția, por
nește la plimbare pe străzile Ca
pitalei.

— Ml-e foarte plăcut să mă aflu 
din nou la București — ne spune 
celebrul bas sovietic. Am venit cu 
multă plăcere aici, mai ales că 
Bucureșllul este legat în amintirea 
mea de vechea întîlnire cu orașul 
și oamenii săi, care au asistat la 
spectacolele mele.

Reisen, evocă apoi vizita sa din 
anul 1950 cînd, sub bagheta dirijo
rului Eglzio Massirti — „Un regizor 
sensibil și prestigios"", precizează 
el — a cîntat la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R. in rolul titular 
din Boris Godunov, precum și in 
„Ctieazul IgOt" și „Evgheni One- 
ghin“. De asemenea, își amintește 
cu plăcere că, tot atunci, a cîntat 
din Wagner, într-un concert sim
fonic sub bagheta regretatului 
George Georgescu, la Ateneu.

— L-ați cunoscut pe Enescu ?
— ba. Cînd maestrul Enescu, 

muzician de faimă mondială, a fost 
la Moscova, am asistat la concer
tele Iul, am făcut cunoștință cu el. 
Fiind deja la o vîrstă înaintată, 
Enescu ara Înzestrat însă cu^cali- 
tăfile veșnicei tinereți, calități pe 
care je-a avut, cred, dintotdeauna. 
Acum, la București am audiat tri
plul concert de Paul Constanlineacu 
și minunata Simfonic de George 
Enescu, cate a produs asupra mea 
o impresie de neuitat. Deși scrisă 
în anii tinereții, această simfonie 
e totuși ătlt de matură, iar tinere
țea creatorului ei s-a transmis par
că în prospețimea el $1 așa se va 
transmite, mai departe, peste se
cole.

— Cum găsiți Capitala noastră 
după 14 ani ?

— Există o mare deosebire între 
ceea ce am văzut atunci și acum. 
Sînt multe construcții noi, edificii 
care împodobesc orașul. Folosesc 
acest prilej ca să adresez salutul 
meu călduros cetățenilor Bucureș- 
țiului — și celor care m-au văzut 
atunci pe scenă, și celor care m-au 
ascultat la radio și celor cU "-re 
mă voi întâlni acum, tuturor.

EUGEN CRISTIAN 

ge Enescu", Baletul Teatrului 
Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S. va da două spectacole 
la T.O.B. cu „Lacul lebedelor" 
și „Floarea de piatră", precum 
și un recital. In continuarea 
turneului, solii artei sovietice 
vor susține o serie de specta
cole și recitaluri la Iași, Cluj 
și din nou în București.

Romînă), Alexandru Todicescu 
(R. P. Romînă), Oleg Moise- 
evici Kagan (U.R.S.S.), Danutc 
Danielevna Pomeranțaite 
(U.R.S.S.) Gheorghe Jalobeanu 
(R. P. Romînă), Varujan Cozi- 
ghian (R. P. Romînă), Alexan
dru Petrov Ilcev (R.P. Bulga
ria), Bogdan Pietrzak (R. P. 
Polonă). Lev Sergheevici Tu- 
șin (U.R.S.S.), Claire Bernard 
(Franța), Patrice Fontanarosa 
(Franța), Heinz Schunk (R. £>. 
Germană), Josef Kroft (R. S. 
Cehoslovacă), Gyorgy Homoky 
(R. P. Ungară).

Dalles, începînd de la orele 11 
pe cîntăreții A. Druzescu, M. 
Krilovioi, E. Stoițeva, Ion Buzea, 
C. Dodeva, Mugur Bogdan, Vio
rica Guguianu, P. Brown, R. 
Cardenas.

la grădină orele 20,30). Totul 
pentru viață — Galapagos: 
Timpuri noi (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 21). La strada : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Coi trei
mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Dacia (9; 12,15; 16;
20) , Grădina „Buzești" (str. Bu- 
zești nr. 9-11 — orele 19,15). 
Domnișoara... Barbă Albastră: 
Buzești (16; 18,15; 20,30). Primul 
troleibuz : Crîngași (16; 18,15 ;
20.30) , Volga (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . M-am îndrăgostit la
Copenhaga : Unirea (16; 18; 20) 
— la gradină orele 20,15), — 
Munca (16; 18,15; 20,30), Gră
dina „Arta" (Calea Călărași nr. 
153 — orele 19,30). Inspectorul și 
noaptea : Flacăra (16; 18; 20). 
Vara în nordul sălbatic t Vitan 
(16; 18; 20). Rebelul Magnific: 
Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Popular (10,30; 
15,15; 17,30; 20). Domnul To
paze — cinemascop : Cosmos 
(16; 18; 20). Comoara din lacul 
de argint — cinemascop : Viito
rul (14,15; 16,30; 18,45; 21),
Pacea (10,30; 16; 18,15; 20,30). 
Frații corsicani — cinemascop : 
Colentina (16; 18,20). Ocolul Pă- 
mîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Rahova 
(10; 15; 18,30 — la grădină, Că
lea Rahovei nr. 103 — orele 20). 
Pagini do istorie — Romînia. ori
zont '64: Modern (10; 12,45; 
16; 19). Asasinul din cartea dc 
telefon ! Progresul (15; 17; 19;
21) . Dragoste neîmplinită : Fla
mura (10; 12; 16; 13; 20). Cauze 
drepte — cinemascop : Lira (15; 
17,15; 19,30). împușcaturi în
ceață î Ferentari (16; 18,15;
20,30).  Unde-i generalul ? : Gra
dina „Modern" (str. 11 Iunie nr. 
75 — orele 19,30). Germanie ste
luțele tale 1: Grădina „Lira" (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196 — 
orele 20,15). Lanterna cu amin
tiri — Mărturisirile unei mese : 
Grădina „Colentina** (șos. Co
lentina nr. 84 — orele 19,15),



Ieri, pe

stadionul

,,Republicii“

s-a

deschis

Să fie oare primăvara ano
timpul care întruchipează — 
singurul — simbolul tinereții? 
Toamna lui ’64 are ambiția 
să intre fn istorie tocmai prin 
această tulburătoare virtute. 
Esențele de vigoare și voință 
morală ale umanității contem
porane vor evolua intr-un 
concurs triumfal tn acest ano
timp. nacăra ohmpied « por
nit nu de mul: de pe colinele 
străvechiului Olirțp ți, cu cit 
se apropie max mulx de Tokio. 
inimile mdoesLelor de pasio
nați «i sportului (o periuțe 
care se pare s uu fi âtuși se 
puți* lepezi de copiUria ome
nirii) o ssmi treeiad prin ele. 
E o flacără cere furerseasâ 
mai brae de trei sferturi d:n 
lunpimea pdaUc^Iai. fmbri; 
find CbObau, truss'sd o cc.e 
Lactee a sc-lidcmăm pe «•* 
sd p&exKă. fM o rM- 
esre. cîierc mii de îiaeri i«- 
traekipind toc ce om mai f*n- 
mos și -mai sănătos trupeși* 
omenirea, cmintindu-ne acel 
reconfortant și fmbărMîătc- 
curint latin care zice câ 
„mens sano in corpora mcT.

Rominia aduce fn atenția 
lumii preludiul acestei ma*i și 
tinere întreceri. JocurUe Bal
canice de Atletism au adune? 
pe stadionul ^Republicii- d:n 
Capitală atleți din șase țări ele

Europei, printre care și cei ai 
țării care a născut această în
trecere pașnică intre oameni. 
E o Mrbă toare pe care mii Și 
aiii de spectatori o simt mai 
emoționantă ca oricind. .Aici, 
la București, se vor anunța 
(sm impresia și speranța). 
citiră dintre cei care, peste 
foarte puțin timp, vor strfnpe 
in pel«:e glorioasa medalie 
olimpică. Ulîimile calcule a'.e

record va obține acel necunos
cut erou sportiv ieșit peste 
noapte ?

Iată, dec., ci Im mea sporti
vă privește cu încredere, spe
rând și îngrijorare (e vorba 
de recordmeniț spre Bucu
rești. Pașapo’txî tuturor spor
tivilor Balcani sp*e To
kio trebuie .*£ aM rea ro- 
mieă Auh^is ocecsrc cm 
xmprerâs că re fsce ediție cin

„0 viză rominească

pe pașaportul de Tokio
1OH BAIEȘU

A L CÂNI

prietenie fi ccessrd parte c 
Ivnui cu crx: fi ca sa ecou 
oe s’empuu nai;:: a-
Cttts; paper ri a«ă=. pe na- 
tffoas.: RmbHciL
'Mr? fi crid — ta citurvl 
frompetilor, w sa-
cer '.issuseț de bscu-.s j&- 
calai. K nucnle fîonâor re 
>-o c*rn: oopetilo*. H ca- 
râXvI dc pecdc el coadxeâ- 
tondai rpo-ii re!
dia țara aocMrâ. ia cpîcxxeîe 
ca care spectatorii — acești 
ouzrss;: f aeiairccsp ă« 

-x-tori sj «ponals: — 
ca xnacnt prima zi c «tre
cerii- Jluaăc a* a Upm ă «a 
rs Upa aia facal cccrio săr
bători. tot ca o poate fa
ce f-wwîbsM fi vief de- 
sczrîrșito. Scczor bvevroji <£e 
oaspeți. d? ccspețt bw. și 
do~ic. de pn*Caa*e. ce-o-a 
i^tau !< v« fi -xi
F esed. Xs toți diatre es w 
bere recorduri și cor p-nm 
rus pe posaporiai ce Tocaa. 
dar :o>i se cor bacara de 
ciuczec ospeției bao>refSeae_ 
rwTarpy Ti se r« ofri prilejul 
de e cunoaște CspiieU 
voastre, **.Cft*e <fat frrie.-ea 
pe ca*e poporal ’.cm r-x 
îvfipCuiî-c ta douăzeci de «ai 
de libmote.

BxLrsvicdc - deuzeei r î*e» 
u a iacepat: Stczti îalaror 
boxelor și feselorDorus^- 
rd •nz-ec^z peatra vic
toria fa ’afrece*tt raetxri 
fa acaa -uxs-.fc MUâe ta 
care erori și tartara răoie 
pentru totdeauna pneîevx.

A D
ro-nîn ȘERBA.V CIO-

A
la
Prima zi

SURT

Au cuvintul campionii
Florica Grecescu — 

campioană balcanică la 
S00 m : ..încă din 
zilele de pregătire, am 
fost preocupată de ul
tima suta de metri a 
acestei curse. Cuno$- 
team valoarea adver
sarilor și eram deci
să sa lupt pini U 
sfîrșit. Cînd pe ultima 
150 m ai cursei. Ci
zela Far caș mă în tre
cuse cu mai bine de 
10 m începusem sâ n» 
resemnez. Da tor ti
înflăcăraților noștri 
spectatori am capita! 
forțe noi. încurajările 
mi-au dat aripi fi un 
plus de voință pentru 
a putea s-o ajung. 
Clipele emoționante 
pîr.â la anunțarea re
zultatului au fost ria- 
plătite de bucuria vic
toriei**.

Constantin Bloțm — 
campion balcanic in 
pfoba de 800 m : -în 
astă seară am urcat 
pentru prima oară po
diumul învingătorilcr

FLORICA GRECESCU, primul campion al 
actualei ediții a Balcaniadei de atletism

înăltime“

după prima zi de con
Rominia 64 p, 2. Iugoslavia

• CfoMumealBf pe națiuni
csr*. .Mmscw/ia 1. r _______
♦ 9 p.r 3 Bulgaria 48 p, 4. Grecia 6 p. 5. Albania
1 P- Feuunin: 1. Rominia 25 p., 2. Iugoslavia 18 p, 
3. Bulgaria 17 p.r 4 Grecia 3 p.

ima sută de me-
Bioșar, drtflafuit, iși măreș- 

amatfcW fi ciftfăd primul lui 
Ols AxdcimK. Pr locul doi ter- 

t^csAbtxI Rubezici la mare 
fti cv Enr, loc decis,- dease- 
nu, doar după developarea fo- 
pefiti.
Flnab 100 nt femei a fost 

cotizată destul de sigur de atle
ta bidgard Vctelina Kolarova. Fc 
locunle următoare Olga Sikovec 
(lugodacia) și Ioana Petrescu.

Timpul ciștigătoarei (11,8 sec) 
reprezintă un nou record bal
canic. Participind încă din 1957 
la Jocurile Balcanice, după o în
trerupere de doi ani, ea a rein
trat in activitatea sportivă și a 
reușit ieri sa ciștige al patrulea 
ei titlu balcanic.

Concurentele noastre Ioana 
Tctrescu și Crista Mezaros în 
nota obișnuită a sprintului nostru

din ultimii ani, au realizat 12,0 
sec. 12,2 sec.

Finala 100 m bărbați ă con
stituit un succes al atleților bul
gari Mihail Bîcivarov și Jivkov 
Traikov care s-au cldsat pe pri
mele locuri. Reprezentanții noș
tri Gheorghe Zamfirescu și Aurel 
Stamatescu ati_ fost nevoiți să se 
mulțumească cu locurile 111 și V.

înălțime bărbați. Deși a înce
put odată cu disputarea primelor 
probe ale zilei, lupta pasionantă 
care s-a dat între reprezentanții 
noștri Alexandru Spiridon, Cornel 
Porumb și concurentul bulgar 
Evghenie Iordanov, a prelungit 
proba pînă seara tîrztu, rămînmd 
ultimii concurenți pe stadion. 
Transformată într-uh adevărat 
maraton, meritul învingătorului 
Spiridon cu o performanță record 
balcanic (2,09 m.) este cu atît 
mai mare.

Discul femei a fost cîștigat de 
Virginia Mihailova, cu emoții 
pînă cînd a reușit să obțină a- 
runcared cea măi bună din con
curs. Autoarea car^ i-a provocat 
aceste emoții —• a fost Olimpia 
Cataramă, reprezentanta noastră 
care a reușit de la începutul con
cursului o aruncare de 54,02 m 
nou record personal. Lia Mano- 
liu, doar pe locul III cu o perfor
manță cu mult sub posibilită
țile ei.

400 m garduri ne-a adus două 
decepții. Valeria Jurcă a pierdut 
cursa pe care am fi așteptat să 
o cîștige, iar al doilea reprezen
tant al nostru Ion Mezaroș, încă 
din serii a suferit o
mușchiuldră, neputînd să concu
reze la valoarea

'întindere

Aplauze din tribuna ___
au fot: Iad d-_r 

pr.ma zi !■ larg ^1 lor Ur no- 
ce. din tribuse ne giad.m că 
o *_n<xrâ probă nu ne că e- 
moții. ‘-Dde cxx-^reazâ re- 
cordme^a moadiaLă 
Ba.a». în re»- da: fiind eci - 
librul dintre concurenți. lupa 
v* fi strinsă. pasionant 
Fiecare probă desfășurată 
ieri a arătat ci: de indirjitâ e 
lupta atleților pentru a obține

■ o performanță cit mai bună
■ și pentru a aduce, în puncta- 
i jul general, echipa țării lor la 
! victorie. Sâ ne amintim cum 
• miile de spectatori s-au sculat

ca la comandă in picioare și 
au explodat de bucurie iar at- 
leții noștri s-au repezi: s-o 
îmbrățișeze cînd spicherul. 
după înfrigurata așteptare 
pentru developarea filmului 
de la proba de 800 m pl. fe
mei, a anunțat victoria cam
pioanei balcanice Florica Gre-

rnea cum sâ cănrâtf cu o 
*. xsone-. dacian primul spor- 
îsv urcat; pe pod-umul învin- 
Sătceucir. FLcr-jca Grecescu.

TrâKaeăe au izbucnit in 
azlauae îrene^ce cînd ti- 
nânl nostru recordman mon
aci 1> junior. Gheorghe Cos- 
tacbe. in rirstâ ce 17 ani. care 
aproape la fiecare concurs 
ne-a ofer.: satisfacția unor 
noi recorduri- s-a întrecut 
din nou pe sine și a aruncat 
ciocanul mare Za distanța de 
61.40 m. subtlmd astfel un 
nou record republican la ju
niori.

Surprizele se țin lanț. La 
aruncarea discului am vă
zut-o pe Olimpia Cataramă 
făcînd acele piruete demne de 
o balerină de clasă, încheiate 
cu o zvîcnîre formidabilă care 
a împins discul la 54.03 metri, 
realizînd astfel o performanță

bună Aces^ secvențe le reți
nem to< așa cum vom păstra 
in mesnorte e\x>.uția ascen
dentă impresicaantă prin do
zare fizică, a aruncătoarei 
bulgare Virgmia Mihailova 
care a început cu o aruncare 
de 52 metri și s-a oprit la 
55.82 metri corectindu-și pro- 
pr.ul record național și deve- 
mnd campioană balcanică.

La cea mai spectaculoasă 
□robă. 100 m pl. bărbați, s-au 
Impus spor*i\*ii bulgari : Jiv- 
cov Traicov (în virstă de 19 
ani. svind în agenda perfor
manțelor personale 10,3 și a- 
;uns Ia 100 m după „perfor
manțe- proprii la baschet și 
săritură in lungime) și cole- 
gti! său Bîcivarov Mihail, cîș- 
tigătorul probei cu 10,4. Vite- 
zistul nostru, candidat serios 
la titlul balcanic, care după 
cum știm a egalat recordul 
deținut de Ion Moina din

1946. nu și-a putut adjudeca 
nctoria. Tînărul atlet grec 
Nicolaidis, in virstă de numai 
18 ani, in schimb se întoarce 
acasă, după doborîrea recor
dului național într-o confrun
tare recentă ce a avut loc la 
Cairo, cu o victorie națio
nală : este pentru prima oară 
. nd realizează performanța 
de 10,5 la suta de m.

în confruntări internațio
nale de anvergura Balcaniadei 
de atletism, au loc uneori și 
unele situații dramatice. Am 
fost martorii oculari ai unei 
asemenea situații. în cursa de 
400 metri garduri reprezen
tantul nostru Ion Mezaroș, 
după prima sută de metri a 
suferit o întindere musculară. 
Cu toate acestea, depunînd 
eforturi supraomenești, cu o 
energie și o voință de fier ca 
a colegului său de echipă tî

nărul Constantin Bloțiu, cîș- 
tigătorul titlului balcanic la 
800 metri plat, a reușit să 
termine proba și deci să se 
califice pentru finală. Cu 
toate sfaturile medicilor de 
a nu mai alerga în finală, el 
a luat startul, ca să cîștige 
un punct atît de prețios în 
punctajul general pentru 
echipa țării noastre. Atle
tul nostru a luptat din răspu
teri pentru acesta. Tocmai a- 
ceste trăsături care sînt co
mune tuturor atleților noștri 
— combativitatea, dorința a- 
prinsă de a aduce o nouă vic
torie atletismului romînesc, 
de a învinge — au făcut ca 
după prima zi echipele noas
tre masculine și feminine să 
conducă în clasamentul pe 
națiuni.

Programul 
zilei de azi

Ora 9,00 Decatlon — 110 m. 
garduri ; 9,15 Pentatlon — 80 
m garduri; Decatlon arunca
rea discului; 9,45 Pentatlon
— greutate ; 10,15 Pentatlon
— înălțiine; 10,20 Decatlon
— prăjină; 17,00 80 m garduri
(serii); Suliță bărbați; Lun
gime bărbați; 17,15 200 m
bărbați (serii); 17,30 200 m fe
mei (serii); 17,40 1 500 m ;
17,55 110 m garduri (serii); 
18,10 400 m bărbați (serii);
Greutate femei; Lungime fe
mei ; Decatlon — suliță; 
18,25 200 m femei (finală); 
18,35 Decatlon — 1 500 m ; 
19,05 3 000 m obstacole ; 19,20 
400 m femei (serii); 19,40 — 
4X100 m bărbați.

• Lee XXIII odilie a Jocurilor balcanice de atle- 
m 4e Ja Bacareiti participă peste 350 de sportivi 
dsn cede 6 țări balcanice : Albania, Bulgaria, Gre 
dau lajoelavia. Taxe ia și Rominia.

• 1 •iutii campioni balcanici: 1. Florica Grecescu, 
——efra Blotiu, 3. Alexandru Spiridon, Ilie 
(Aamiaiah 5. Mikail Bîcivarov, 6. Vasil Kru- 
7. Kolarova, 8 Virginia Mihailova
ariah 9. Dani Kovaci 10. Franc Cervan, 11

• tu P^tutu xi uu iovt doborite 7 recorduri balca- 
ce m flKJBexoase recorduri naționale.

CHINĂ rostește furămîntul

In plin efort

Cursa a fost cîștigată cu multă 
siguranță de iugoslavul Dani Ko
vaci în 50,9 sec. nou record bal
canic și al țării sale.

20 km marș în schimb ne-a 
adus o dublă satisfacție, locul I 
prin Ilie Popa secondat de Ion 
Barbu sosit pe locul II. Învingă
torul, deși nu a realizat o perfor
manță prea bună, are totuși me
ritul că a condus întreaga cursă.

Ciocanul a fost cîștigat de bul
garul Ktumov cu un nou record 
balcanic: 64,59 m. De la Con
stantin Drăgulescu, clasat pe lo
cul III cu 62,55 m așteptam mai 
mult. Pentru prima oară în re
prezentativa de seniori, juniorul 
Gheorghe Costache a întrecut și 
de astă dată recordul de juniori 
cu ciocanul de 7,257 kg reușind 
o aruncare de 61,40 m.

Greutatea bărbați a fost cîști
gată de ătleții sîrbi, Barslci șl 
Jocovici cu performanțe sub evo
luțiile lor anterioare: 17,26 m și 
16,78 m. Imediat după ei, con- 
curențli romîni Constantin Crețu 
și Aurel Raica s-au clasat mulțu
mitor, dar cu performanțe încă 
slabe 16,72 și 16,62 m.

10 000 m plat .a prilejuit din 
nou. o dublă victorie a atleților 
iugoslavi, Cervan și Farcici. Pri
mul â obținut cu 29; 31,6 un nou 
record balcanic. Ntcolae Mustață, 
plecînd prima parte prea tare, a. 
avut un moment dificil în cursă. 
Revenliidu-și a terminat pe locul 
III în 29; 57,2.

Pagină realizată de :

VASÎLE CABULEA 
SILVIU DUMITRESCU 

VASÎLE RANGA

lui normală.

Cel de-al doilea sportiv care a cucerit titlul 
balcanic a fost tot un roniin CT1N BLOȚIU



Festivitatea înmînarii
Premiului international O. I. Z. 

ziaristului și scriitorului 
acad. Geo Bogza

Vineri, la Casa Ziariștilor 
din Capitală, a avut loc festi
vitatea înmînării Premiului 
international O.I.Z. ziaristului 
și scriitorului acad. Geo Bog
za, decernat de Comitetul exe
cutiv al Organizației Interna
tionale a Ziariștilor în ultima 
sesiune care a avut loc la Al
ger.

Au luat parte academicieni, 
scriitori, redactori șefi ai zia
relor centrale și alți publiciști.

Festivitatea a fost deschisa 
de Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R. P.

Romînă, care, a prezentat ac
tivitatea publicistică a lui Geo 
Gogza, felicitîndu-1 în nume
le Comitetului de conducere a 
Uniunii ziariștilor.

Răspunzînd cuvintelor ce 
i-au fost adresate, Geo Bogza 
a mulțumit pentru înalta 
distincție ce i-a fost decer
nată.

în încheiere, vorbitorul și-a 
manifestat dorința ca fondul 
material al premiului să fie 
vărsat Fondului solidarității 
internaționale a ziariștilor.

(Agerpres)
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I ii f o r
Delegația Comisiei de pro

ducție și schimburi din Adu
narea Națională Franceză, 
care ne vizitează țara, a fost 
primită vineri dimineața la 
Palatul Marii Adunări Națio
nale, de membri ai Comisiei 
economico-financiare.

Parlamentarii francezi și 
romîni s-au informat reciproc 
asupra activității comisiilor 
din care fac parte.

★
în cursul zilei parlamentarii 

francezi au vizitat Muzeul de 
Artă al R. P. Romine, diferite 
cartiere bucureștene, iar seara 
au -asistat la concertul pre
zentat de orchestra simfonică 
a Cinematografiei în cadrul 
Festivalului international 
„George Enescu".

★
Delegația guvernamentală a 

Republicii Arabe Unite, condusă 
dr. Sedky Aziz, vicepremier al 
Consiliului de Miniștri, a vizi
tat în cursul dimineții de vineri 
rafinăria Brazi unde a fost întâm
pinată de Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei și Uzinele de 
utilaj petrolier „1 Mai“-Ploeștâ, 
fiind salutată aici de Constantin 
Năcuță, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

mafii
La amiază oaspeții au sosit în 
orașul Brașov.

în cursul vizitelor membrii 
delegație’- au fost însoțiți de re
prezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior, precum ji de 
ambasadorul RA.V. in R. P. 
Romină. Mohamed Fatum* Ha
mad.

♦
Vineri după-amiază a pără

sit Capitala delegare Munici
palității crasului Cairr com
pusă din d-nh Salah Deșt:-- 
guvernatorul orașutai. MaMe 
Eldin Taber. consflier rundx. 
Hussein Mor.tasser secreca_- 
general, și M. M. Harun? di
rector al relațiile r pct.jee. 
care au făcu* o viziiă in țara 
noastră la invitația Cocniîeru- 
lui executiv al Sfatului Poț>u- 
lar al Capitalei.

♦
Vinerj seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația guverna
mentală a R.P. Romine. ccr- 
dusă de Mihail Lever.te. mi
nistrul comerțului interior 
care, la invitația gnreraoim 
R.D. Germar.e a paruri pat La 
inaugurarea Tîrgulu. .ntema- 
țîonal de toamnă ce la Leip
zig. în drum spre Bucure* 
delegația s-a oprit la Prauu.

1 la sută productivitate 
peste plan

(Urmare din pap. I)

muncitori, ingineri și tehnicieni 
au studiat, experimentat și apli
cat la acest loc de muncă, o serie 
de mecanizări menite să reducă 
din ce în ce mai mult efortul fizic 
al muncitorilor. Astfel, în ultimul 
timp, a fost experimentat și apli
cat un nou prototip de dublător, 
cel mai perfecționat din dte s-au 
realizat pînă în prezent, care a 
reușit să întrunească performan
țe ridicate, executând automat un 
complex de operații: transportul 
tablei în dublătorul cu role, ope
rația de dublare propriu-zisă, 
transportul la subteran pentru re- 
încălzire. Amplasarea acestui 
utilaj într-o zonă laterală locu
rilor de muncă aglomerate per
mite, pe de alta parte, și o îm
bunătățire a microclimatului lo
cal precum și realizarea unei 
economii anuale de 130 000 lei.

Cele cîteva exemple date pînă 
în prezent sînt, bineînțeles, 
numai o parte din realizările 
noastre pe linia micii mecanizări.

Acestea și altele ne-an pena» sa 
obținem însă o importantă sparwe 
a productivități none *.«r* 
in cele 8 luni cite an trrent ăf •< 
începutul ajwhâ șă pini 
productivitatea numen a <.*ew*rf 
cu 23 ta «rtâ de yăo-
nificată. Aproxi—atir trei 
din această creștere te 
numai micii mera*j~ân.

în prezent, preocupă.--- 
tre sînt indreutaî- reaezrarra 
si alto- hierâr de r~--j muci '■

avem in această pcnnU. Mi 
propus, bunăoară, sâ rea hram ■ 
sintem pe cade de a extnde. a us- 
tarea in flux a pachetelor lamina
te și la celelalte linii de laminare 
De asemenea, ne-am propus sâ 
mărim capacitatea la un cuptor 
de recoacere și să construim un 
cuptor pentru tratamentul tem... 
al cuțitelor necesare foarfece', r 
și altele. Toate acestea sint in 
curs de execuție, iar unele dintre 
ele se află în stadiu avansat

Lumea sălilor de clasă
(Urmare din pag. 1) 

a lua în primire materialele di
dactice repartizate școlii, cu un 
ceas mai devreme. L-am văzut, 
și nu o dată, bătîndu-se (alt 
cuvînt nu pot folosi) pentru 
soarta cutărui sau culărui e- 
lev, vizitînd de nenumărate 
ori pe aceiași oameni pentru 
a-i convinge să-și schimbe ati
tudinea iată de un copil, l-am 
văzut obosit, uneori nervos, 
dar adine mulțumit că-și poate 
duce munca pînă la capăt în 
cele mai bune condiții, cu 
sprijinul neprecupețit al între
gii colectivități.

Da, e plăcut să fii profesor, 
iar profesiunea aceasta e fru
moasă dintr-o multitudine de 
motive. Probabil că fiecare 
dascăl îndrăgostit de munca 
lui descoperă altele, și tocmai 
de aceea nici nu se poate vorbi 
în această chestiune decît la 
persoana întîi. Pomeneam mai 
sus despre fetele elevilor. Ei 
bine, într-o anumită măsură, 
tocmai aceste fețe sînt creația 
profesorului. Inteligenta, inte
resul față de știință, căldura 
sufletească, delicatețea care se 
oglindesc pe chipurile elevilor 
sînt intr-un anumit fel, roade
le muncii profesorului.

Lumea sălilor de clasă este 
mai mult decît oricînd o lume 
deschisă. Aici răsună ca niște 
ecouri, foșnirea stelelor care 
se mișcă pe orbitele lor, strigă
tele de bucurie și de luptă ale 
marilor manifestații populare, 
vuirile apelor pe care Ie stupi- 
nesc oamenii, glasurile obiș
nuite ale oamenilor care trec 
pe stradă, glasurile contempo
ranilor noștri. Plăcerea de a le 
răspunde elevilor la întrebări 
(la unele dintre ele, pentru că 
la altele trebuie să-și răspundă 
singuri, și rolul dascălului este 
numai de a-i călăuzi către răs
punsurile cele mai potrivite), 
bucuria de a le spune tot ce 
știi și tot ce afli prin studiu și 
prin cunoașterea oamenilor, 
sînt dintre cele mai tulbură
toare. Curiozitatea elevilor e 
fără limite. Îmi amintesc de o 
întîlnire a elevilor din clasele 
a X-a și a Xl-a ale școlii medii 
„Emil Racoviță" din București, 
cu un profesor universitar. 
Profesorul (specialist în este
tică) a trebuit să răspundă ur
mătoarelor întrebări, pe care 
le transcriu în ordinea în care 
au fost puse, dintr-un carnet

mai vechi: „Care sînt carac
terele specifice ale romantis
mului romînesc „Ce părere 
aveți despre filmul „Privește 
înapoi cu mînie?*, „Ce ase
mănări și ce deosebiri există 
între mișcarea „tinerilor fu
rioși' din Anglia și „beatnicii* 
din S.U.A. V, „Rolul Veronica: 
Micle în viața lui Eminescu 
poate fi socotit cu hotârire ne
gativ sau pozitiv V, Jn ce 
măsură poate folosi un terii tor 
datele vieții personale intr-un 
roman ?*, „Este Eminescu ro
mantic sau un scriitor realist 
critic „Credeți că proiesia- 
nea de inginer atomist este 
mai nobila decît aceea de tipo
graf, sau nu ? Se poate închi
pui o delimitare din acest 
punct de vedere intre profe
siuni diierite

Munca proiesorului este ne
îndoielnic o muncă de creație 
după cum mi se pare neîndo
ielnic că profesorul are nevoie
— e drept că nu întotdeauna
— de ceea ce se mur.-: 
munca artistului: inspirație. 
Unele cazuri mai complicate 
nu pot fi rezolvate altfel. De 
unii elevi nu te poți apropia 
nu-i poți ghici decît în ase
menea momente în care toate 
eforturile pe care le-ai făcut 
pînă atunci duc la un salt, la 
realizarea unei alte ca’rtă:. 
mai înalte.

Cit de importantă este mun
ca învățătorilor, a proiesoriior 
ce nobilă misiune au aceia a. 
căror teren de activitate este 
lumea sălilor de clasă o dove
desc sutele de mii de absol
venți pe care școala noastră 
i-a dat vieții productive.

Poate, cîndva în viitor, unul 
dintre aceștia se va întoarce 
în liceul copilăriei lui. Unele 
dintre aparatele de experiență 
ale anilor de studiu, pe care le 
va mai găsi aici, i se vor pă
rea învechite ; își va aminti de 
problemele care-1 frămîntau pe 
atunci, și aceste probleme îi 
vor apărea naive. Dar gîndin- 
du-se la copilăria lui care s-a 
desfășurat în lumea sălilor de 
clasă, nu va mai zări acolo, 
departe, nici o umbră. Pentru 
că întunericul și teama dispă
ruseră demult. Pentru că ace
lași partid care veghează cu 
înțelepciune și dragoste asupra 
dezvoltării luminoase a copii
lor a vegheat cu dragoste pă
rintească și copilăria lui.
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Primirea tovarășului 
Mihai Dalea de către
președintele Austriei

VIENA 11. — Corespon
dentul Agerpres, St Deju. 
transmite: Vineri dimineața, 
președintele Austriei, dr. 
Adolf Schărfa primit pe Mi
hai Dalea. președintele Consi
liului Superior al Agriculturii 
din R. P. Romină. care se află

agriculturii 
I Austriei

și de prosperitate 
romîn.

poporului

La inirevedere a asistat
ambasadorul R. P. Romine la
Vie-a. Mircea Ocheană.

Apoi iov. Mihai Dalea în-
sți din agricultu- 
Instituîul de cer- 

pentru creșterea păsă- 
i pzrcmelrr al Camerei 
!e cm Austria inferioa

ră. sta^^rsea de cultivare și 
*eiect>acare a semințelor a 

ach gospodăria 
depozitul central 
federației coope- 

Lremr v-.txaCe cin Austria 
erioarâ-

Boel
Ju-De.

P D Germană : In fotografie, bustul lui Ion Luca Caragiale

în Consiliul 
de Securitate

Londra în fața bibliotecii cu același nume din Berlin
Foto : ZENTRALBILD

Expoziția internațională

de artizanat
Lucrările Comitetului internațional de pregătire

al celui
al

deal 9-lea Festival mondial
tineretului și studenților

de-al 9-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților.

Participanții la ședințele 
Comitetului au hotărît ca cel 
de-al 9-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților să 
aibă loc in luna august 1965 
in orașul Alger.

în cadrul ședințelor a fost 
ales Comitetul internațional 
de pregătire din care fac par
te reprezentanți ai organizații
lor de tineret din 42 de țări, 
ai FJMTT) Uniunii Interna
tionale a Studenților, ai orga- 
-r-zațritor de tineret ș: studen- 
teșri dm Africa, In cadrul șe- 
cfnțelcr Comitetului a fost a- 

de asemenea, un mesaj

Manifestul electoral al Partidului 
laburist britanic

LONDRA 11 t Agerpres). — 
ParMui iatfurisi bntaruc a dat 
public ite iu esaaiiesiuJ electoral 
pentru alegerile geaerale, a căror

Me otaMM de guvern. In ma
nifest se arată co partidul laburist 
se împotrivește acordurilor de io 
Nassau, care au stat la baza nego
cierilor privitoare la crearea for
ței nucleare multilaterale atlanti 
ce. Totodată. însă, partidul labu 
nst se pronunță împotriva deține
rii de către Anglia a unui stoc 
de arme nucleare exagerat, propu 
nînd ca ele să iie puse la dispozi 
fia N.A.TO. și ținute sub conțro 
Iul politic a! acestei organizații. 
Maniiestul precizează că în căzu 
venirii la putere a laburiștilor, se 
va pune accentul pe înarmarea cu 
mijloace clasice, pentru a se Im 
piedica irosirea fondurilor imenși 
impuse de înarmarea nucleară. 
Partidul laburist consideră că defi 
nînd mai mult armament clasic 
Anglia „își va îndeplini obligații 
le iață de N.A.T.O. și va veghec 
ia angajamentele sale iată de 
Commonwealth și de O.N.U.".

In legătură cu problema dezar
mării, manifestul sugerează crea 
rea unui post ministerial, pe lingă 
Forreing Office, care să aibă în 
sarcină reprezentarea Angliei în 
tratativele privitoare la dezarmare. 
Partidul laburist se pronunță pen 
tru oprirea răspîndirii armamentu 
lui nuclear, crearea de zone denu-

tlearizate în diferite regiuni ale 
lumii, reducerea controlată a efec
tivelor militare și armamentelor, i 
crearea unui organism internațio- ! 
nai însărcinat cu supravegherea 
aplicării dezarmării.

In manifest se arată că în vede- I 
rea reducerii încordării internațio
nale, partidul laburist favorizează 
dezvoltarea schimburilor comerci
ale Est-Vest „ca bază economică 
ideală a coexistenței pașnice**. In i 
legătură cu problema germană, I 
partidul laburist se situează pe I 
pozițiile cunoscute și pînă acum 
ale Occidentului. Partidul laburist 
declară că R.P. Chineze i se cuvi
ne un loc în O.N.U.

Un capitol din manifest consa
crat politicii interne se referă la 
necesitatea modernizării țării prin 
,mobilizat ea resurselor tehnice în 
vederea planificării naționale, fo
losirea spiritului inventiv științi
fic și descoperirilor medicale în ; 
folosul poporului englez**. In 
acest capitol sînt reluate ideile i 
expuse de liderul laburist Harold ’ 
Wilson la conferința de anul tre- 
ut a partidului de la Scarborough.

ir
LONDRA 11 (Agerpres). — 

Partidul conservator a anunțat că 
va da publicității manifestul său 
electoral imediat după ce primul 
ministru Douglas-Home va anunța 
oficial data alegerilor. Agențiile 
de presă apreciază că aceste ale
geri vor avea loc la 15 octombrie.

Franța : In fotografie, bule
vardul Champs-Elysees vă
zut de pe Arcul de Triumf

Foto : M.T.I.

adresat tineretului din toate 
țările lumii de a lua parte ac
tivă la cel de-al 9-lea Festival 
al 
la

tineretului și studenților de 
Alger.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a 
continuat în ședința din 10 
septembrie examinarea plîn- 
gerii guvernului Malayeziei 
împotriva Indoneziei. La dez
bateri au luat cuvîntul repre
zentanții statelor 
S.U.A., Indonezia ț 
Sovietică.

Reprezentantul 
Borja, a repetat 'L 
președintelui Macapagal pri
vind crearea unei comisii 
afro-asiatice de conciliere, -for
mată din cinci persoane care 
să găsească calea reglementă
rii conflictului dintre cele 
două țări.

Reprezentantul Indoneziei 
Sudjarwo, care a luat apoi cu
vîntul, a amintit că președin
tele Indoneziei, Sukarno, a 
acceptat această propunere 
filipineză. Totodată, el a arătat 
că conflictul existent nu se 
desfășoară între două popoare 
și nici între două țări ci între 
forțele colonialismului și cele 
ale mișcării de eliberare națio
nală, și că orice rezoluție a 
Consiliului de Securitate care 
nu va ține seama de această 
realitate va fi inutilă.

In intervenția sa, Adlai Ste
venson, delegatul S.U.A., a 
sprijinit poziția Malayeziei.

Ultimul vorbitor în această 
ședință a fost reprezentantul 
sovietic, P. D. Morozov care 
și-a exprimat regretul în le
gătură cu faptul că o serie de 
propuneri practice ale guver
nului Indoneziei, menite să 
ducă la reglementarea pașnică 
a litigiului pe calea tratative
lor, nu au găsit ecoul dorit 
din partea Malayeziei și An
gliei. Referindu-se la dezbate
rile consiliului, P. D. Morozov 
a spus că ar fi fost just ca a- 
cestea să înceapă prin exami-

narea acțiunilor ostile ale Ma
layeziei împotriva Indoneziei, 
acțiuni prezentate convingător 
de către reprezentantul Indo
neziei.

Filipine, 
și Uniunea

Filipinelor, 
propunerea

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Vineri după-amiază s-au 
deschis la New York, sub 
președinția reprezentantului 
Uniunii Sovietice, Platon Mo
rozov, dezbaterile Consliului 
de Securitate în legătură cu 
plîngerile Greciei împotriva 
Turciei și ale Turciei împo
triva Greciei. Primul care a 
luat cuvîntul a fost reprezen
tantul permanent al Greciei 
la O.N.U., D. Bitsios. El s-a 
referit la o serie de fapte care 
în ultimul timp au dus la în
răutățirea relațiilor dintre cele 
două țări. Dintre acestea re
prezentantul Greciei a amin
tit abrogarea unilaterală de 
către guvernul turc a trata
tului privind dubla cetățenie 
a grecilor aflați în Turcia, 
precum și violarea repetată a 
spațiului aerian al Greciei de 
către avioane militare turce. 
In cuvîntul său reprezentantul 
permanent al Turciei la O.N.U., 
Orhan Eralp, a negat faptele 
prezentate de reprezentantul 
Greciei, reluînd argumentele 
Turciei împotriva Greciei. El 
a cerut totodată Consiliului de 
Securitate să trimită în Cipru 
o comisie de anchetă pentru a 
studia situația din insulă, ur- 
mînd să prezinte apoi un ra
port. Reprezentantul Greciei. 
Bitsios, s-a declarat de acord 
cu propunerea reprezentantu
lui Turciei, cerînd însă ca a- 
ceastă comisie să-și încheie 
vizitele sale la Istambul pen
tru a constata la fața locului 
„drama care se desfășoară 
aici".

Raportul lui U Thant
NEW YORK 11 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat publicității vi
neri un raport privind situația 
din Cipru în care propune pre
lungirea cu încă trei luni a 
mandatului forței O.N.U. în 
Cipru după data de 26 septem
brie.

In raportul său. U Thant a- 
rată că guvernul turc a accep- 
tat să pună forțele sale armate 
aflate în Cipru sub autorita
tea comandantului forței 
O.N.U. din Cipru cu anumite 
condiții: consimțămîntul prea
labil al guvernului turc privi
tor la orice schimbare a pozi-

Situația din Congo
RĂSCULAȚII AU OCUPAT ORAȘUL BOENDE

• UN COMUNICAT AL
DE LA STANLEYVILLE

LEOPOLDVILLE 11 (Ager
pres). — Postul ele radio Stanley
ville a transmis un comunicat al 
guvernului revoluționar congolez 
cu sediul la Stanleyville, condus 
de Gbenye, în care se arată că 
„a luat act de rezoluțiile adopta
te de Organizația Unității Afri
cane cu privire la Congo și este 
gata să înlesnească sarcina aces
teia^. „Guvernul revoluționar, 
precizează comunicatul, nu va 
accepta însă o încetare a focului, 
decît atunci cînd ultimul merce
nar va părăsi Congoul, iar Kasa- 
vubu și Chombe vor fi înlăturați 
de pe scena politică".

In comunicat este exprimată 
| apoi Tiotărîrea răsculaților de a 
i continua lupta pînă la izgonirea 
i definitivă a mercenarilor străini 

din Congo.
. Corespondenții agențiilor de 
I presă anunță că detașamentele 
■ de răsculați aflate sub comanda 
I lui Soumialot, continuă înaintarea 
; spre Coquillathville, capitala pro- 
I vinciei centrale a Congo-ului, ul- 
1 timul centru important din a- 
' ceastă regiune rămas în mina tru-

GUVERNULUI REVOLUȚIONAR

pelor guvernamentale. Joi, răscu- 
lații au ocupat un nou oraș — 
— Boende — stiuat la 300 km 
de Coquillathville. Trupele gu
vernamentale, în ajutorul cărora 
au fost trimiși mercenari, s-au 
fortificat în localitatea Ingende, 
aflată pe drumul dintre Boende 
și Coquillathville.

în cazul în care localitatea 
Coquillathville va fi ocupată, 
subliniază agenția France Presse, 
„răsculații vor controla cea mai 
mare parte a regiunii de nord și 
de centru a Congoului“. Cores
pondentul agenției U.P.I. rela
tează că moralul trupelor guver
namentale din Coquillathville 
este scăzut. Orașul este supra
aglomerat. In plus, scrie cores
pondentul, la situația confuză a 
contribuit și înlăturarea coman
dantului trupelor guvernamentale 
din oraș, colonelul Bosango, care 
și-a părăsit postul. Guvernul de 
la Leopoldville a trimis un grup 
de mercenari pentru a „preveni 
ocuparea acestui centru strategic 
important de către răsculați".

PE SCURT «PE SCURT» PE
Conferința internațională 
de chimie coordinativă

VIENA 11. — Corespondentul 
Agerpres, $t. Deju, transmite: 
Intre'7 și 11 septembrie a avut 
loc la Viena cea de-a 8-a Con
ferință internațională de chimie 
coordinătivă. Au participat 600 
de chimiști și fizicieni chimiști 
din peste 30 țări. La . lucrările 
conferinței, R. P. Romînă a fost 
reprezentată de o delegație for
mată din academicienii Ilie Mur- 
gulescu, Raluca Ripan și Coriolan 
Drăgulescu, prof. Petre Spacu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. și Tatiana Oncescu, 
conferențiar universitar. Delega
ția romînă a prezentat patru co
municări în domeniul structurii 
și comportării fizico-chimice a 
unor clase de combinații coordi- 
native. Comunicările prezentate 
s-au bucurat de interesul și apre
cierea participanților la confe
rință.

Acad. Raluca Ripan, membră 
în Comitetul conferinței, a pre
zidat lucrările ședinței uneia din 
secții.

ALGER. — La Alger s-a 
deschis conferința secției de 
tineret a partidului Frontul de 
eliberare națională din Alge
ria. Luîind cuvîntul în fața 
participanților la conferință, 
Hadj Ben Alia, membru în 
Biroul politic al partidului, a 
chemat tineretul algerian la 
mișcarea pentru desăvîrșirea 
și consolidarea cuceririlor re
voluției algeriene.

Vizita președintelui 
R.S.F. Iugoslavia 
în R.P. Ungară

BUDAPESTA. — In ziua de 
11 septembrie a sosit la Bu
dapesta, într-o vizită oficială, 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, cu soția. El 
este însoțit de Veliko Vlaho- 
vici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., 
Kocea Popovici, secretar de 
stat pentru ajacerile externe, 
Nikola Djuverovici, secretar 
federal pentru comerțul exte

rior. și de alte persoane ofi
ciale.

In după-amiaza aceleiași 
zile, la Budapesta au început 
tratativele între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale 
R.S.F. Iugoslavia și R.P. Un
gare.

în cinstea oaspeților iugo
slavi, Jânos Kâdâr a oferit un 
prînz, la care au rostit toas
turi Jânos Kâdâr și Iosip Broz 
Tito.

MOSCOVA. La 11 septembrie a 
sosit la Moscova într-o vizită de 
stat președintele Republicii India, 
dr. Sarvapalli Radhakrishnan.

La aeroportul Vnukovo din Mos
cova, oaspetele a fost întîmpinat 
de N. S. Hrușciov, Anastas Miko- 
icn și alte persoane oficiale.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale 
a R. D. Germane 
în R. P. Bulgaria

SOFIA. — La 11 septembrie 
a sosit la Sofia, la invitația 
C.C. al P.C. Bulgar și a Con
siliului de Miniștri al R. P.
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ției forțelor sale armate care 
ar fi cerută de comandamentul 
O.N.U. U. Thant relevă însă 
că acest consimțămînt nu 
poate avea nici un efect și 
este considerat drept „inac
ceptabil". Raportul mențio
nează, de asemenea, că în ciu
da faptului că forța O.N.U. 
din Cipru se găsește in mo
mentul de față într-o situație 
..neplăcută", retragerea sa din 
insulă la ora actuală ar putea 
duce „la un dezastru complet 
pentru Cipru".

Printre noile măsuri preconi
zate de U Thant se află : de
plina libertate de mișcare a 
forței O.N.U. în insulă,’înde
părtarea tuturor punctelor 
fortificate, precum și dreptul 
forței O.N.U. de a se apăra în 
caz de atac.

Semnarea unui protocol 
la acordul comercial 
R.A.U.-R.S. Cehoslovacă

PR AGA 11 (Agerpres). — 
După cum transmite C.T.K., la 
invitația guvernului R. S. Ce
hoslovace, între 4 și 10 sep
tembrie a.c., s-a aflat în Ce
hoslovacia în vizită delegația 
guvernamentală a Republicii 
Arabe Unite condusă de Abdul 
Aziz Sidky, vicepreședinte al 
guvernului R.A.U.

în comunicatul semnat la 
încheierea vizitei delegației 
guvernamentale a R.A.U. se 
subliniază că în timpul con
vorbirilor a avut loc un folo
sitor schimb de păreri asupra 
actualelor probleme ale dez
voltării legăturilor reciproce, 
au fost analizate, de asemenea, 
unele probleme ale schimburi
lor reciproce de mărfuri.

Delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Arabe Unite și 

• R. S. Cehoslovace au semnat 
un protocol la acordul comer-

1 cial.
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Bulgaria, delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. 
Germane, condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane, și de M. Sefrin, vice
președinte al Consiliului' de 
Miniștri. Din delegație fac 
parte G. Griinberg, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Liesellette Herforth, 
membru al Consiliului de Stat, 
și alte persoane oficiale.

în după-amiaza aceleiași 
zile, au început tratativele 
dintre delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republi
cii Democrate Germane și ale 
Republicii Populare Bulgaria.

LEOPOLDVILLE. — Importan
tul centru minier din Katanga, Ja- 
dotville, a fost joi teatrul unor 
tulburări sîngeroase, transmite 
agenția France Presse. Nemulțu
miți de solde, foștii jandarmi ka- 
tanghezi reintegrați în' armata con
goleză au organizat o demonstra
ție în fața primăriei. Ei eu avut 
ciocniri cu unități ale armatei, 
înregistrîndu-se morți și răniți.


